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መመሪያ-ደንብ 
ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ  
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 

 
ተዛማጅ ሠነዶች: ACA, ACF-RA, BFA, CNA-RA, CNA-RB, COG-RA, ECC-RA, EGI-RA, IGN, 

IGO-RA, IGP-RA, IGT-RA, IKA-RA, IKB-RA, IKC-RA, IOE-RA, IOE-RB, IOI-
RA, IPD-RA, IQB-RA, IQD-RA, IQD-RB, JEA, JEA-RA, JEE-RA, JEC-RA, JFA, 
JGA, JGA-RA, JGA-RB, JGA-RC, JGB-RA, JHF, JHF-RA, JOA-RA, KEA, KEA-
RA, KLA-RA 

ሃላፊነት ያላቸው ጽ/ቤቶች፡- ዋና የአካደሚ ኃላፊ 
 ዋና የሥራ ሀላፊ 
 የት/ቤት ድጋፍ እና መሻሻል ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ Deputy Superintendent of 

School Support and Improvement  
 
 
 

የተማሪ መብቶችና ሃላፊነቶች 
 
 

ዓላማ 

 
ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ/Montgomery County Board of Education Policy JFA 
የአፈፃፀም ሂደት ለመመስረት የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች/Student Rights and Responsibilities  

 
የቀድሞ መነሻ 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች ስለ ዲሞክራሲያዊ ህብረተሰብ በጥልቀት ለማድነቅ 
እንዲችሉ ስለ መብቶቻቸውና ሃላፊነቶቻቸው ጥልቅ ግንዛቤና ኣድናቆት ማትረፍ እንዲችሉ በጥራትና በግልጽ 
ሊቀርብላቸው ይገባል። ይህ ጥልቅ ግንዛቤ የሚመጣው ተማሪዎች መብቶቻቸውን ለመለማመድና እንደ ዜጎች 
ሃለፊነቶቻቸውን ለመውሰድ በሚኖሯቸው እድሎች ኣማካይነት ነው። 
 

I. ትርጉሞች 

 

A. ጉልበት ወይም ሥልጣን ተጠቅሞ ማጥቃት/መጨቆን፣ ጥቃት/ትንኮሳ፣ ማስፈራራት በ MCPS Regulation 
JHF-RA እንደተገለጸው ተማሪን ጉልበት ወይም ሥልጣን ተጠቅሞ ማጥቃት/መጨቆን፣ ጥቃት/ትንኮሳ፣ 
ወይም ማስፈራራት። 
 

B. የሳይበር ጥቃት/Cyberbullying በ MCPS Regulation JHF-RA ላይ እንደተገለጸው ጉልበት ወይም 
ሥልጣን ተጠቅሞ ማጥቃት/መጨቆን፣ ጥቃት/ትንኮሳ፣ ወይም ማስፈራራት። 

 

C. በኤሌክትሮኒክ መገናኛ/Electronic Communication በ MCPS Regulation JHF-RA እንደተገለጸው 
ጉልበት ወይም ሥልጣን ተጠቅሞ ማጥቃት/መጨቆን፣ ጥቃት/ትንኮሳ፣ ወይም ማስፈራራት። 

 

D. ወላጅ/ሞግዚት ማለት የተፈጥሮ ወላጅ፣ የማደጎ አሳዳጊ ወላጅ፣ ጉዲፈቻ አሳዳጊ፣ ህጋዊ ሞግዚት፣ 
ወይም በተፈጥሮ ወላጅ ወይም በጉዲፈቻ አሳዳጊ ምትክ የሆነ(ች) ሰው።  
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E. ርእሰ መምህር/ት፣ በዚህ ደንብ አገላለጽ  ርእሰመምህር/ት ወይም ተወካይ ማለት ነው። 
 

F. ምክንያታዊ አስተሳሰብ/እምነት ማለት ልዩ በሆነና በግልጽ እውነታ ላይ የተመሠረተ እና በእዉነታዎቹ 
ምክንያት ላይ ተመስርቶ በግልጽ የሚነገር እምነት/አስተሳሰብ ማለት ነው።   

 
ስለ ማጬስ በ MCPS Regulations IGO-RA ተገልጿል፥በ MCPS ንብረት ላይ፣ የተማሪ ስነምግባር ደንብ።   

G. ተማሪዎች የተሳተፉበት አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና የሌሎችም እፅ/መድሃኒት ህገወጥ አጠቃቀም ክስተት 
መመሪያ፣ COF-RA፣ አልኮል፣ ትምባሆ እና ሌሎች እፅ/መድሃኒት  

ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች  

 
A. ነፃ ህዝባዊ ትምህርት 
 

1.  የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች በ Board of Education Policy JEA ድንጋጌ መሠረት ብቃት 
ያላቸው ተማሪዎች፣ነዋሪነት/ተቀማጭነት፣ የመማርያ ክፍያ፣ እና ምዝገባ፣ያለመማሪያ ክፍያ 
የህዝብ ትምህርት ቤቶች የመከታተል መብት አላቸው።1 

 
2. ስንክልና ያላቸው የ Montgomery County ነዋሪዎች ከትውልድ ቀን ተማሪው/ዋ 21 ኣመት 

የሚ(ምት)ሞላበት የትምህርት ኣመት መጨረሻ ድረስ ለነፃ ተገቢ ህዝባዊ ትምህርት መብት 
ኣላቸው። 

 
B. የተማሪ ተሳትፎ በመማርና በት/ቤት ግብረቶች 
 

1. ተማሪዎች ስለ እያንዳንዱ ኮርስ አጠቃላይ ኣላማዎች እና ኣፈፃፀማቸው ስለሚገመገምበት 
መስፈርት ይነገራቸዋል። ተማሪዎች በትምህርት ክፍል እንቅስቃሴዎች የመሳተፍና በመማርያ 
ክፍል ደንቦች፣ ግዴታዎች፣ እና ያፈፃጸም ሂደቶች የመገዛት ሃላፊነት አለባቸው። 

 
2.  ት/ቤቶች ለመማር ሰላማዊ ቦታዎች ይህኑ ዘንድ ተማሪዎች ከማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም 

ከማስፈራራት ነፃ ለሆነ ኣካባቢ መብት ኣላቸው። ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት 
ትምህርትን ይረብሽና የኣካዴሚክ ክንውንን፣ ስሜታዊ ደህንነት፣ እና በት/ቤት ድባብ/አካባቢ ላይ 
አሉታዊ ተፅእኖ ሊያስከትል ይችላል። የጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ወይም ማስፈራራትን ሁኔታዎች ሪፖርት 
ስለማድረግ ሂደት MCPS Regulation JHF-RA ላይ ተገልጿል፣ተማሪን ማጥቃት፣ ትንኮሳ፣ 
ወይም ማስፈራራት። 

 
3. በተማሪ-የተጠቆሙ የትምህርት ፕሮግራሞች 

 
ተማሪዎች፣ ከፋከልቲ (የት/ቤት ኣስተዳደር) ጋር በመመካከር፣ ሴሚናሮች፣ ስብሰባዎች፣ ወይም 
ኣጫጭር የጥናት ኮርሶች በተመረጡ ርእሶች በትምህርት ቀን እንደ ኣማራጮች ወይም ለመደበኛ 
ፕሮግራም ተጨማሪ እና/ወይም ከትምህርት ቀን ውጭ እንደ የተማሪዎች ተፈላጊ የበጎ-ፈቃድ 
ፕሮግራሞች ሃሳብ ማቅረብ ይችላሉ። 

 
a) ተማሪዎች ፕሮግራሞችን ፕላን ለማድረግ ከርእሰመምህራንና ከሰራተኞች ጋር 

በመተባበር ይሰራሉ። 
 

                                                 
1 4 ኣመት የሞላቸው እና የቤተሰባቸው ገቢ ብቁ የሆነ ልጆች ህዝባዊ ቅድመ-ት/ቤት ያለ ክፍያ የመከታተል መብት ኣላቸው። 
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b) ፕሮግራሞች ከዲስትሪክቱ ስልታዊ ተቀዳሚዎች እና ከMCPS የትምህርት ተልእኮ፣ 
ከኣድማጮች ተገቢ እድሜና ብስለት ጋር ስሙሙ፣ እና በኣወዛጋቢ ርእሶች ኣቅርቦት 
ሚዛን ለመፍጠር የተዋቀሩ መሆን ኣለባቸው።  

 
4. መመርያዎችና ደንቦች 

 
a)  ከ Board Policy BFA ጋር የሚጣጣም፣የፖሊሲ ዝግጅት/Policy setting ማናቸውም 

ተማሪዎችን የሚመለከቱ ደንቦች/ዋና ፖሊሲዎች ክለሣ ሲደረግ ወይም ሲዘጋጅ የተማሪ 
ተወካዮች ይሳተፋሉ።  የዚህ ኣይነቱ ተሳትፎ በሚመለከተው ፅ/ቤት፣ መምርያ፣ ወይም 
የተማሪዎች ተወካዮችን በስብሰባዎች በሚያካትት ኮሚቴ ወይም የተማሪን ግብአት 
በመጠየቅ በዝግጅቱ ወይም በክልሳው ሂደት  በተለያዩ ደረጃዎች ሊከናወን ይችላል።   

 
b) ተማሪዎች በተላላቅ የኣካባቢ ት/ቤት መመርያዎች ወይም በተማሪዎች ላይ ተፅእኖ 

በሚያደርጉ ደንቦች ክለሳ ወይም ዝግጅት/እድገት ውስጥ ተመሳሳይ የመሳተፍ መብት 
ይኖራቸዋል።  

 
c) ተማሪዎች ላይ ተፅእኖ በሚያደርጉ ታላቅ የኣካባቢ ት/ቤት መመርያዎች ወይም ደንቦች 

ከማዳበር ወይም ከመከለስ በፊት፣ ቅጅዎችን ለተማሪዎች ምቹ በሆኑ ቦታዎች ለተማሪ 
ኣስተያየቶች ከበቂ ጊዜ ጋር በመለጠፍ ለተማሪ ድህረ እይታ ይጋለጣሉ።  የሰራተኛ 
ኣባሎች ማናቸውንም በተማሪዎች ላይ ተፅእኖ በሚያደርጉ የኣካባቢ ት/ቤት 
መመርያዎች ወይም ደንቦች ከተማሪዎች ጋር በተገኙ እድሎች እንዲወያዩባቸው እና 
እንደኣስፈላጊነቱ መረጃና ማብራርያ እንዲሰጡ ይበረታታሉ። 
 

d)  ተማሪዎችን በሚመለከቱ ዋና ዋና ደንቦችና ፖሊሲዎች በሚዘጋጁበት ጊዜ ወይም ክለሳ 
ሲደረግ ተማሪዎች ግብአት/አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው ሲፈልጉ፣ ተማሪዎች 
ርእሰመምህራኖቻቸውን ወይም የተማሪ አስተዳደር፣ በጎ ፈቃደኞች፣ እና የተማሪ 
አገልግሎት ትምህርት አስተባባሪ ማነጋገር አለባቸው።  

 
C. የብህትውነት መብቶች 

 
1. ተማሪዎች ትምህርታዊ ኣላማዎችን፣ በመማርያ ክፍል ውይይት፣ ስራዎች ወይም ሌሎች 

መንገዶች፣ ስለግላዊ መረጃ ስለቤተሰብ ሁኔታዎች ወይም ግላዊ ልምዶች፣ ዝምድናዎች፣ 
ምርጫዎች፣ ባህርያት፣ ውሳኔዎች ወይም ፕሮብሌሞች ሳይገልጡ፣ ወይም ራሳቸውን ወይም 
ቤተሰባቸውን ከሌሎች ጋር ሳያወዳድሩ የማሟላት መብት ኣላቸው። 

 
 ተማሪዎች በት/ቤት ኮምፒውተሮች ኣጠቃቀማቸው የብህተውነት መብት ወይም ግምት/ተስፋ 

ማድረግ የላቸውም።  ተማሪዎች የ MCPS Regulations IGT-RA፣ ስለ ኮምፒውተር ሲስተሞች፣ 
ኤሌክትሮኒክ ኢንፎርሜሽን፣ እና አውታረ-መረብ ደህንነት የተጠቃሚ ሃላፊነቶች እና COG-
RA,የግል ሞባይል መገልገያዎች/Personal Mobile Devices እና ሌሎችንም የኤሌክትሮኒክ 
ግንኙነትን በሚመለከት አግባብነት ያላቸው ህጎችን አና ገደቦችን ደንብ የማክበርና የመጠበቅ 
ኃላፊነት አለባቸው። 

 
3. ወላጅ/ኣሳዳጊ ወይም ተማሪ ኣንድ እንቅስቃሴ የተማሪን ማርኮች፣ ሃይማኖት፣ እሴቶች፣ወይም 

በኣካላዊ ሁኔታ ላይ ትኩረት በማድረግ የተማሪው(ዋ)ን ብህትውነት የሚጥስ ነው ብለው 

ካመኑበት፣መምህሩ/ሯ ለእንቅስቃሴው ሌላ ኣማራጭ እንዲ(ድት)ሰጥ ተማሪዎች ወይም 
ወላጅ/ኣሳዳጊዎቻቸው መጠየቅ ይችላሉ። 

 



JFA-RA 

 

 

4 የ15 

4. በ MCPS ንብረት ላይ፣ የ MCPS አውቶቡሶችን ጨምሮ፣ ወይም በትምህርት ሰኣቶች ላይ የሚገኙ 
ተማሪዎች ከተለጠፈ ማስታወቂያ ጋር በህዝባዊ ቦታዎች በስለላ ከሜራ ኦዲዮና ቪዴዎ ሊቀዱ 
ይችላሉ፣እናም በዚሀ ኣይነቱ ኦዲዮ ወይም ቪዴዎ ስለላ/ክትትል በተሰበሰበ ማስረጃ መሰረት 
ማንኛው(ዋ)ም ተማሪ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበ(ባ)ት ይችላል።   

 
D. ክትትል 
 

1. ተማሪዎች ት/ቤት እንዲከታተሉ እና ወደ ት/ቤት እና ወደ መማርያ ክፍሎች በወቅቱ እንዲደርሱ 
ይጠበቅባቸዋል። የተማሪን ትምህርት ክትትል በሚመለከት የ MCPS ደንቦች የMCPS 
Regulations JEA-RA፣የተማሪ የትምህርት ክትትል/Student Attendance፣JGA-
RB፣ማስወጣት እና ማባረር/Suspension and Expulsion፣ JEC-RA፣የተማሪ ከክፍል መቅረት 
እና ትምህርት ቤት ማቋረጥ/Student Withdrawals from Classes and School፣እና IQB-
RA፣ከካሪኩለም ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን ያካትታሉ።    

 
2. ተማሪዎች በ MCPS ደንብ IKA-RA፣ ማርክ ኣሰጣጥና ዘገባ፣ እና በMCPS ማርክ ኣሰጣጥና ዘገባ 

ሂደቶች መመርያ መሰረት፣ የቀሩበት ህጋዊ ይዘት የፈለገውን ይሁን፣ በተሳተ ስራ ሃላፊነት 
ኣለባቸው እናም እንዲተኩ ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪ የ MCPS ደንብ IKC-RA፣ Grade 
Point Averages/የማርክ ነጥብ ኣማካዮች (GPA) እና Weighted Grade Point 
Averages/የተመዘኑ የማርክ ነጥብ ኣማካዮች (WGPA)ን ተመልከቱ። 

 
E. የተማሪ ኣስተዳደር 

 
1. ተማሪዎች የተማሪ ኣስተዳደር ድርጅት ለማቋቋም እና በውስጡ የመሳተፍ መብት ኣላቸው። 

ተማሪዎች በተማሪ አስተዳደር ድርጅት ኣማካኝነት በት/ቤት ጉዳዮች ድምፃቸውን የማሰማት 
መብት አላቸው። ተማሪዎች ውጤታማ እና ተጠያቂነቱ ለተማሪዎች የሆነ የተማሪ ኣስተዳደር 
ድርጅት ለመፍጠር የመስራት ሃላፊነት አለባቸው።  

 
2. ተማሪዎች፣ በተማሪ ኣስተዳደራቸው ኣማካይነት፣ በተማሪ ኣስተዳደር ለቀረበ ማሳሰብያ ከት/ቤት 

ኣስተዳደር በኣምስት የትምህርት ቀኖች ውስጥ መልስ የማግኘት መብት ኣላቸው።  ማሳሰብያዎች 
ተቀባይነት ካላገኙ ወይም ከተሻሻሉ አስተዳደሩ፣ በጽሁፍም ሆነ በቃል፣ ምክንያቶችን 
ያቀርባል/ይሰጣል።  ማሳሰቢያዎቹ ሰፊ ወይም ውስብስብ ከሆኑ፣ የት/ቤቱ አስተዳደር፣ 
ከተማሪዎች አስተዳደር ተወካዮች ጋር በመመካከር፣ የቃል ወይም የፅሁፍ መልስ የሚሰጥበትን 
ተቀባይነት ያለው የጊዜ ገደብ ይወስናል። 

 
3. ተማሪዎች፣ እንዳስፈላጊነቱ ከት/ቤቱ ሰራተኛ/ስፖንሶር ምክር ጋር፣ ለተማሪ ኣስተዳደር የፅሁፍ 

መተዳደርያ ደንብ የማዘጋጀት ወይም ላለው መተዳደርያ ደንብ ማሻሽያ የማዘጋጀት ሃላፊነት 
ኣላቸው። ሁሉም የመተዳደርያ ደንቦች የርእሰ መምህሩ(ሯ)ን የውሳኔ መስጠት ስልጣን የሚያውቅ 
አንቀፅ ማካተት አለባቸው።  ህግ፣ መምርያ እስካልጣሰ፣ ወይም በርእሰ መምህሩ/ሯ ኣስተያየት፣ 
ከት/ቤቱ ስኬታማ ግብረት ጋር በሚመጠን ጣልቃ እስካልገባ ድረስ፣ የተማሪዎች ኣስተዳደር 
መተዳደርያ ደንቡን ወይም ማሻሻያዎቹን ርእሰ መምህሩ/ሯ እንዲያፀድቅ/እንድታፀድቅ የመጠበቅ 
መብት ተማሪዎች አላቸው። ያልፀደቀበት ምክንያቶች ለተማሪዎች በፅሁፍ ይገለፅላቸዋል 
የአስተዳደሩን ቅሬታዎች ኣስመልክተው የመተዳደርያ ደንቡን ለመከለስ እድል መሰጠትም 
አለባቸው።   

 
4.  በ MCPS Regulations IQD-RA መሠረት፣ከአከደሚክ በተጨማሪ እንቅስቃሴዎች ላይ 

ለሚሳተፉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የትምህርት ብቃት/Academic Eligibility 
for High School Students Who Participate in Extracurricular Activities እና IQD-
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RB፣ከአካደሚክ በተጨማሪ እንቅስቃሴዎች ላይ ለሚሳተፉ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች 
የትምህት ብቃትማንኛውም በ MCPS የተመዘገበ(ች) ተማሪ፣ አካደሚክ ብቃት ያለው/ያላት እና 
ማናቸውንም የተማሪ አስተዳደር ሕገ-ደንብ ላይ በተገለጸው መሠረት ለተማሪ አመራር/student 
government ጽ/ቤት ለመመረጥ ለመወዳደር ይችላል/ትችላለች። 

 
5. በኣስተዳደሩ በተፈቀደ የተማሪ ኣስተዳደር እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ የትምህርት ጊዜዎችን 

የሳተ/ች ተማሪ የተፈቀደ ቀሪነት ይሰጠዋል/ይሰጣታል እናም የተሳቱ ስራዎችን የመተካት ሃላፊነት 
ይኖረዋል/ይኖራታል።  

 
6. የተማሪ ኣስተዳደር፣ በትምህርት ወይም በስርኣታዊ የት/ቤት ግብረት ላይ ጣልቃ እስካልገባ 

ድረስ፣ ለት/ቤት መገልገያዎች መዳረሻ ሊኖረው ይችላል። ይህን ልዩ ፈቃድ በመጥፎ ሁኔታ 
እንዳይጠቀምበት የተማሪ ኣስተዳደር ሃላፊነት ኣለው።  

 
7. የተማሪ ኣስተዳደር ድርጅት ግስጋሴና ቅሬታዎችን በሚመለከት የተማሪ ኣስተዳደር ስራ ኣስፈፃሚ 

ኮሚቴ፣ የተማሪ ኣስተዳደር ስፖንሰር፣ እና ርእሰመምህር በየወቅቱ ተገናኝተው ይመካከራሉ። 
 
8. በስፕሪንግ ወራት፣ የተማሪ ኣስተዳደር ስራ ኣስፈፃሚ ኮሚቴ የሚቀጥለውን ኣመት ስፖንሶር 

ምደባ በሚመለከት ከርእሰመምህር ጋር ይገናኛል እናም ስፖንሰሩ ከመሰየሙ በፊት የተማሪዎች 
ኣስተያየት ጥብቅ ግንዛቤ ይሰጠዋል።   

 
F. የመጠየቅ ነፃነት እና — 
 

1. ንግግር 
 

a) ተማሪዎች መብት ኣላቸው ለ— 
 

(1) የተለያዩ ኣስተያየቶች እንዲሰጣቸው በአወዛጋቢ ርዕሶች በስቴት ወይም 
ካውንቲ የስርኣተትምህርት ሰነዶች በሚያስገድዷቸው ገደቦች ውስጥ፤  

 
(2) የራሳቸው ኣስተያየቶች ላይ ለመድረስ ኣማራጭ ኣስተያየቶችን እንዲያመዛዝኑ 

ግላዊ ኣስተያየቶችን እንዲገልፁ፤ እና 
 

(3)  ወደ ማጠቃለያ ከመድረሳቸው በፊት መረጃዎችን እንዲተነትኑና 
እንዲገመግሙ። 

 
b) ተማሪዎች ሃላፊነት ኣላቸው ለ— 

 
(1) በኮርሳቸው የቀረቡ ርእሶችን በጠና እንዲያገናዝቡ እና በመማርያ ክፍል 

ውይይቶች በመሳተፍ በውውይት ርእሶች ላይ የተገለፁ ኣስተያየቶችን 
እንዲያበልፅጉ፤ 

 
(2) የተለያዩ ኣስተያየቶችን እና የያንዳንዱ ግለሰብ ግላዊ ኣስተሳሰብ የመያዝና 

የመግለፅ መብትን ማክበር፤ እና 
 
(3)  ጸያፍ፣ በሀሰት ስም ማጥፋት፣ ስም ማጉደፍ፣ ማንቋሸሽ/ንቀት፣ ስድነት፣ ወይም 

መረን/ባለጌ፣ ወይም ሀፍረተቢስ ቋንቋ፣ ወይም ሠላማዊ የመማርና የሥራ 
ሁኔታን የሚያሰናክል የማጥቃት፣ የማስፈራራት፣ የማስጨነቅ ተግባር 
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የመቻቻል እና የመከባበር ግባችንን ከመጠበቅ ጋር የማይጣጣም ቋንቋዎችን 
ከመጠቀም መቆጠብ ግዴታ ነው። 

 
2. ኣቤቱታዎች 

 
a) ተማሪዎች ከት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች ጋር በመገናኘት ማናቸውንም ኣለመግባባቶች 

ማብራራት እና የእቤቱታ ርእስ በሆኑ ኣርስቶች ላይ መረጃዎች መለዋወጫ መድረክ 
የማቅረብ ሃላፊነት ኣለባቸው። 

 
b) ተማሪዎች ትምህርት ባማይሰጥባቸው ወቅቶች የት/ቤት ግብረቶች ላይ ረብሻ 

እስካላስከተሉ ድረስ ኣቤቱታዎች/ለስሞታ ፊርማ ማሰባሰቢያ የማሰራጨት/የማዞር 
መብት ኣላቸው። 

 
c)   አቤቱታ ለማቅረብ ተማሪዎችን በሚቀሰቅሱበት ወቅት የተማሪዎችን እና ሌሎችንም 

የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ጤንነት እና ሠላም አደጋ ላይ የማያስገባ መሆኑን 
የማረጋገጥ ሃላፊነት አለባቸው፣ እንዲሁም ጸያፍ፣ በሀሰት ስም የሚያጎድፍ፣ 
ንቀት/ማንቋሸሽ/ማራከስ፣ መረን፣ ባለጌ፣ ስድ፣ ሀፍረተቢስ፣ ወይም ሌላ በትምህርት 
ቤት ሥራ ላይ መሰናክል የሚያስከትል፣ የማስፈራራት፣ ወከባ፣ ወይም ጉልበተኝነት 
የሚያመለክት ቋንቋ እንዳይሆን የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው፣ ይህን ኃላፊነታቸውን 
ለመወጣት ካልቻሉ የስሞታ ፊርማ ማሰባሰቢያ ሂደቱ በትምህርት ቤት አስተዳደር 
ሊታገድ ይችላል።  

 
d) በት/ቤት ደረጃ፣ መልሱን በመለጠፍ ወይም መልሱን ወደ ምንጩ፣ ምንጩ ከታወቀ፣ 

በማስተላለፍ ተማሪዎች በኣምስት የትምህርት ቀኖች ውስጥ ለመልስ መብት ኣላቸው። 
 

3. ህትመቶች፣ ኣፈፃፀሞች፣ እና የመርጂያዊ ቁሳቁሶች 
 

a) ህትመት፣ እንቅስቃሴዎችን/አፈፃፀሞችን እና የመርጂያዊ ቁሳቁሶችን በተመለከተ 
ተማሪዎች የሚከተሉት መብቶች አሏቸው፡- 

 
(1) ተማሪዎች በት/ቤት ስፖንሶር የሚሆኑ ህትመቶችን (ለምሳሌ፣ ጋዜጦች፣ 

ኣመታዊ መፅሃፎች፣ እና ስነፅሁፋዊ መፅሄቶች) እና በት/ቤት ስፖንሰር 
የሚሆኑ ትርእይቶችን (ለምሳሌ፣ የት/ቤት ቲያትሮችና የቴሌቪዥን 
ትርእይቶች) የማምረት መብት ኣላቸው።   

 
(2) ተማሪዎች በት/ቤት ስፖንሰር የሚሆኑ የህትመቶችንና የትርእይቶችን ይዘት፣ 

ከዚህ በታች በሰፈሩት መመርያዎችና በት/ቤቱ ስፖንሰር ቁጥጥርና ኣመራር 
መሰረት የመወሰን መብት ኣላቸው።  

 
(3) ተማሪዎች፣ ህትመቶቹን ስፖንሰር የሚያደርገው ድርጅት ወይም ግለሰብ ስም 

እስከ ሰፈረባቸው ድረስ፣ እናም የሚሸጡት ወይም ኣለዚያም የሚሰራጩት 
ህትመቶች የታተሙት በMCPS የተመዘገቡ ተማሪዎች እስከሆነ ድረስ፣ ያለ 
ት/ቤት ስፖንሰርሺፕ ህትመቶችን የማሰራጨት መብት ኣላቸው።   

 
(4) ተማሪዎች በት/ቤት ስፖንሰር ያልሆኑ ቁሳቁሶችን በተለዩ የማስታወቂያ 

ሰሌዳዎች፣ የግድግዳ ቦታዎች፣ ወይም በዘልምድ መለጠፍያ ሆነው 
በሚያገልግሉ መስኮች፣ በት/ቤት ስፖንሰር ባልተደረጉ ህትመቶች ስርጭት 
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በሚገዙ ተመሳሳይ ገደቦችና ቅደም-ተከተሎች መሰረት፣ የመለጠፍ መብት 
ኣላቸው። 

 
(5) በአካባቢ ት/ቤት የይግባኝ መጠየቂያ መመሪያን በመከተል ወይም ከዚህ 

በታች Section F.3(f)(1) ላይ በተገለጸው መሠረት ተማሪዎች የትምህርት ቤት 
ስፖንሰሮችን ውሳኔ ይግባኝ የመጠየቅ መብት አላቸው። ስለ ተማሪ ይግባኞች 
ተጨማሪ መረጃ ከዚህ በታች በክፍል 0፣ ይግባኞች፣ የቅሬታ ሂደት፣ ህጋዊ 
ኣፈፃፀም ሰፍሯል። 

 
b) ስፖንሰሮች 

 
(1) ርእሰመምህሩ/ሯ ለያንዳንዱ በት/ቤት ስፖሰር ለሚደረግ ህትመት/ምርት 

የሚከተሉትን የሚያ(ምታ)ከናውን ብቃት ያለው/ያላት መምህር/ስፖንሰር 
ይለያል/ትለያለች፡- 

 
ስለ ቁሳቁሶች ተስማሚነትና ቅርፀት መመርያ ይሰጣል/ትሰጣለች እናም 
ማንንም ግለሰብ የሚያቋሽሽ/የሚጎዳ ቁሳቁስ ፈፅሞ ኣይፈቅድም/አትፈቅድም። 

 
(a) የተማሪዎችን ህትመቶች፣ ትርእይቶች፣ እና የመረጂያዊ ቁሶችን ይዘት 

በሚገዛው በዚህ ደንብ የተቀመጡትን መመርያዎች ጥራት ያለው 
ግንዛቤ ማትረፍ እንዲችሉ ከተማሪዎች ጋር ኣብሮ ለመስራት ሃላፊ 
መሆን  

 
(2) የት/ቤት ስፖንሰሮች ለተማሪ ህትመቶች የሚከተሉትን ይፈፅማሉ፡- 

 
(a) በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ኣክዴሚያዊ የህትመት ማህበሮች እና 

በMCPS ህጎችና ደንቦች እንዲሁም በሌሎች የጋዜጠኛ የባለሙያ 
መመዘኛዎች ባስቀመጡት መሰረት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
መመዘኛዎች መመራት፣ 

 
(b) በት/ቤት ጋዜጣዎች የተለያዩ ኣስተያየቶች መወከላቸውን እና 

የት/ቤቱ ማህበረሰብ ኣባሎች በጋዜጣው ኣስተያየታቸውን ለመግለፅ 
እድል እንዳላቸው ለማየት ጥረቶች ማድረግ፣ 

 
(3) የት/ቤት ስፖንሰሮች ኣንድ የተማሪ ጋዜጠኛ ያንድን ት/ቤት ወይም የቦርዱን 

ኦፊሴዬላዊ ኣቋም ለማራመድ በቦታቸው መጠቀም የለባቸውም። 
 

ኣንድ ስፖንሶር በሚከተሉት ምክንያቶች ሊ(ልት)ሰናበት፣ ሊ(ልት)ታገድ፣ 
የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበ/ባት፣ ወደሌላ ሊ(ልት)መደብ፣ ሊ(ልት)ዛወር፣ 
ወይም ኣለዚያ ሊ(ልት)ነቀፍ ኣይገባም፦ 

 
(a) በዚህ ደንብ የተፈቀደ ስነምግባር በመያዙ/ዟ አንድን ተማሪ 

መከላከል፤ ወይም 
 

(b) በዚህ ደንብ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ህገ መንግስት እንደኛ ማሻሻያ 
ኣዋጅ፣ በሜሪላንድ የመብቶች ኣዋጅ ኣንቀፅ 40 የተደገፈ ስነ ምግባር 
ለመጣስ እምቢተኛነት። 
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የህትመቶች ወይም ሌላ መረጂያዊ ቁሳቁሶች ስርጭት በተማሪዎች 

 
(1) የኢንፎርሜሽን ማቴሪያሎችን ማሠራጨት፣ ማናቸውንም የንግድ 

ማስታወቂያዎችን ጨምሮ፣ የፖለቲካ ዘመቻ ማቴሪያሎች፣ እና ኃይማኖታዊ 
ማቴሪያሎች በሚከተሉት መመሪያዎች እና ደንቦች ይወሰናሉ፦ MCPS 
Regulations KEA-RA፣ Participation in Political Campaigns and 
Distribution of Campaign Materials፣ CNA-RA፣ Display and 
Distribution of Informational Materials and Announcements፣ እና 
CNA-RB፣ Advertising። 

 
(2) በት/ቤት-ስፖንሰር የሚሆኑ እና በት/ቤት-ስፖንሶር ያልሆኑ ህትመቶች፣ 

ምርቶች ወይም ሌላ መርጂያዊ ቁሳቁሶች ስርጭት በተማሪዎች ጊዜ፣ ቦታ፣ እና 
የስርጭት ዘዴ ርእሰመምህሩ/ሯ ይወስናል/ትወስናለች። 

 
c) ርእሰመምህሩ/ሯ በተማሪ የተዘጋጀውን ሥራ፣ ህትመት  ወይም ሌሎች የማስታወቂያ 

መገልገያዎችን ማገድ፣ ማስቆም፣ ወይም መከልከል የሚ(ምት)ችለው በሚከተሉት 
መመዘኛዎች ተሞርኩዞ/ዛ ብቻ ነው፡-  

 
(1) ፀያፍ፣ ስም ኣጥፊ፣ ተሳዳቢ፣ ኣፈ ፀያፍ፣ ስድ፣ ባለጌ ነው፣ ወይም የማዋከብ፣ 

ዛቻ፣ ወይም የማስፈራራት ኣላማ ያለው ቋንቋ ይዟል።  
 

(2) ያልተጠበቀ/ያልተፈለገ የብህትውትነት መብት ወረራ ሲኖረው። 
 
(3) የሚከተሉትን ግልፅ ኣደጋዎች እንዲፈጥሩና እንዲያደርሱ ተማሪዎችን 

ይቀሰቅሳል፡- 
 

(a) የህገወጥ ድርጊት የሚያዝ፣ የቦርድ ፖሊሲዎችን፣ እና/ወይም የ 
MCPS መመሪያዎችን ወይም ደንቦችን ጥሰት፣ ወይም 

 
የህዝባዊ ት/ቤት ስነስርኣታዊ ግብረት ጉልህና ኣመርቂ ረብሻ። "ከባድ 
ማስተጓጎል" ማለት፣ በት/ቤት ስራ ጣልቃ መግባት፣ ወይም በርካታ ቁጥር 
ያላቸው ተማሪዎች ሥርዓት በሌለው ሁኔታ ለአመፅ መነሳሳት፣ አድሞ 
ከት/ቤት መቅረት፣ አድሞ መቀመጥ፣ ንብረት ማውደም፣ እና ለቆ መውጣት። 

 
(4) የስቴት ወይም የፌደራል ህግን ይጥሳል። ለምሳሌ፣ ይህ ለተማሪዎች ጤና 

እና/ወይም ለደህንነታቸው ኣስጊ ቁሳቁስ ሊያካትት ይችላል፣ ወይም 
ተማሪዎችን ለጎጂ መድሃኒቶች፣ ለአልኮልና ትምባሆ ለመጠቀም ወይም 
ለማጬስ፣ አመፅ፣ ጾታ፣ ሕገ-ወጥ መድሎ፣ ወይም ሌላ ሕገ-ወጥ ድርጊቶች 
ሊገፋፋ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል።  

 
ቢሆንም፣ ይህን መመሪያ ስለእንደነዚህ ያሉ ድርጊቶች ኃላፊነት የተሞላበት ውይይት 
እንዳይካሄድ ለመከልከል መጠቀም አይገባም። 

 
ማስታወቂያ 
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(1) ማስታወቂያ በት/ቤት ስፖንሰር በሆኑ ህትመቶች ወይም ትርእይቶች የMCPS 
ደንብ CNA-RB፣ ማስታወቂያ እሰተከበረ ድረስ ይፈቀዳል።   

 
(2) በተቻለ መጠን፣ ማስታወቂያዎች በህትመቱ የተለየ ክፍል ከሰፈሩ፣ ክፍሉ 

ማስታወቂያው የኣዘጋጂዎችን፣ የት/ቤቱን፣ ወይም የቦርዱን ኣስተያየት ወይም 
መመርያዎች የማያንፀባርቅ መሆኑን በሚጠቁም ኣረፍተሃሳብ መቀደም 
ኣለበት። 

 
(3) ማስተወቂያ መለየት መቻል ኣለበት ወይም "ማስታወቂያ" በሚል መለየት 

ኣለበት እናም በግለሰብ(ቦች) ስም(ሞች)፣ በድርጅት ስም ወይም፣ በህግ 
ያልተደራጁ ማህበሮች ወይም ድርጅቶች፣ ማስታወቂያውን ስፖንሰር 
በሚያደርጉ ሃላፊዎች ስሞች ገቢ መሆን ኣለበት። 

 
d) የተማሪ ምርት ኣፈፃፀም፣ የተማሪ ህትመት፣ ወይም የቁሳቁስ ስርጭት በተማሪዎች 

ማቆሚያ/ማገጃ ቅደም ተከተል 
 

(1) ርእሰመምህራን እገዳ ተግባራዊ ከማድረጋቸው በፊት ካላስፈላጊ ማጓተት 
ማስረጃ የማቅረብ ሸክም/ሃላፊነት ኣለባቸው።  ማንኛውም በት/ቤት ስፖንሰር 
የሆነ ህትመት ወይም ትርእይት፣ ወይም የዚያ ክፋይ፣ በርእሰመምህር ወይም 
በት/ቤት ስፖንሰር ከመወገዱ ወይም ከመቋረጡ በፊት፣ ርእሰመምህሩ/ሯ 
ከሚመለከታቸው ተማሪዎች ጋር ተገናኝቶ/ታ፣ በሁለት ቀኖች ውስጥ፣ የፅሁፍ 
ውሳኔ ማስተላለፍ ኣለበ(ባ)ት።  በተቻለ ወቅት፣ የርእሰመምህሩ/ሯ ውሳኔ 
ከታሰበው ህትመት ወይም ትርእይት ቀን በፊት ወጪ መደረግ ኣለበት።  
የፅሁፉ ውሳኔ ቅጂዎች ለOffice of School Support and Improvement/ 
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት (OSSI) እና ለተሳታፊ ተማሪዎች መሰጠት 
ኣለባቸው።  ርእሰመምህሩ/ሯ ተማሪዎችን የርእሰመምህሩ/ሯ ውሳኔ በክፍል 
O ይግባኞች፣ የቅሬታ ቅደም-ተከተል፣ ህጋዊ ሂደት ውስጥ ባለው ውይይት 
መሰረት ይግባኝ ሊደረግበት እንደሚችል ይነግራቸዋል/ትነግራቸዋለች። 

 
(2) በት/ቤት ስፖንሰር ያልሆነ ህትመት ወይም መረጃዊ ቁሳቁሶች ስርጭት 

ማቆም፣ ወይም በት/ቤት ስፖንሰር ያልሆነ ምርት ትርእይት ማቆም 
ለርእሰመምህሩ/ሯ እስፈላጊ ከሆነበ(ባ)ት፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ምንያቶቹን 
በሁለት የትምህርት ቀኖች ውስጥ፣ አንድ ቅጂ ስርጭቱን ወይም ትርእይቱን 
ለሚያደርጉ እና እንድ ቅጂ ለOSSI በማድረግ፣ በፅሁፍ ማስቀመጥ 
ኣለበ(ባ)ት። ርእሰመምህሩ/ሯ ተማሪዎችን የርእሰመምህሩ/ሯ ውሳኔ በክፍል 
O ይግባኞች፣ የቅሬታ ቅደም-ተከተል፣ ህጋዊ ሂደት ውስጥ ባለው ውይይት 
መሰረት ይግባኝ ሊደረግበት እንደሚችል ይነግራቸዋል/ትነግራቸዋለች። 

 
G. የመሰብሰብ ነፃነት 

 
ተማሪዎች ተሰብስበው ለነሱ አሳሳቢ በሆኑ ጉዳዮች ውይይቶች ለማካሄድና ሰላማዊ ሰለፍ የማድረግ መብት 
አላቸው። 

 
1. ተማሪዎች የሚከተሉትን ለመወሰን ከ ርእሰመምህር ጋር የመመካከር ሃላፊነት ኣለባቸው፦ 

 
a) እንቅስቃሴው በትምህርት ቀን ይፈቀድ እንደሆነ። 
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b) የነዚህ ስብሰባዎች ጊዜና ቦታ ከትምህርት ጊዜ ውጭ ወይም በምሳ ጊዜ እንቅስቃሴዉን 
ማካሄድን ጨምሮ ርእሰመምህሩ/ሯ በትምህርት ሰኣቶች ማከናወኑ በመደበኛ ትምህርት 
ፕሮግራም ጣልቃ ይገባል ብሎ/ላ ለማመን ምክንያት ካለው/ካላት። 

 
c) የተፈላጊው ቁጥጥር ኣይነት፣ ካለ፣ እና እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር የትኞቹ የሰራተኛ 

ኣባሎች መመደብ እንደሚችሉ። 
 

2. ተማሪዎች በተጨማሪ የሚከተሉት ሃላፊነቶች ኣሏቸው፡- 
 

a) ከት/ቤት ስራተኛ ኣባሎች ጋር ተባብሮ መስራት እና እንቅስቃሴው ስርኣት-ኣዘል መሆኑን 
ለማረጋገጥ ተቀባይነት ያላቸው እርምጃዎች መውሰድ። 

 
b) የተሳተ ስራን መተካት። 

 
H. የአገርወዳድነት ልምምድ 
 

1. ተማሪዎች የሚከተሉት መብቶች ኣሏቸው— 
 

a) ለሰንደቅ ኣላማ ሰላምታ ኣቅርቦ ታማኝነት የማረጋገጥ እድል የሚያካትቱ ተገቢ 
የመክፈቻ ልምምዶች፤   

 
b) እንደኣግባቡ፣ ከስብሰባዎች በፊትና በሌሎች የት/ቤት ፕሮግራሞች ኣስቀድሞ 

የእርበኛነት ልምዶች መጨመር፤  
 
c) የኣወንታዊ የትምህርት ልምዶች ኣካል በማድረግ ተማሪዎችን ለኣርበኝነት ልምዶች 

ማጋለጥ፤ እና 
 
d) በአገርወዳድነት ልምዶች ፕላን ዝግጅትና ኣመራረት መሳተፍ። 

 
2. ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ መመሪያዎች/MCPS Guidelines for Respecting 

Religious Diversity ጋር የሚጣጣም የኃይማኖት ብዝሃነትን ስለማክበር፣ ተማሪዎች መብት 
አላቸው ለ— 

 
a) በኣርበኝነት ልምምዶች ለመሳተፍ ኣለመገደድ፣ ወይም ባለመሳተፍ ያለመቀጣት ወይም 

ያለማፈር፤ እና  
 
b) ሌሎች ተማሪዎች በኣርበኝነት ልምምዶቻቸው የመሳተፍ መብታቸው ጣልቃ እንዳይገቡ 

እናም የዚህ ኣይነት ጣልቃገብነት ለዲሲፕሊን እርምጃ በቂ መነሻ ይሆናል። 
 

I. የሃይማኖት ነፃነት 
 

1. ተማሪዎች የሚከተሉት መብቶች ኣሏቸው— 
 

a) ከሃይማኖት ነፃ የሆኑ በት/ቤት ስፖንሰር የሚሆኑ እንቅስቃሴዎች ሃይማኖታዊ 
ልምምዶች ኣያካትቱም፤  

 



JFA-RA 

 

 

11 የ15 

b) በኮርሶች ወይም በት/ቤት ስፖንሶር በሚሆኑ እንደ ምረቃ ወይም ስብሰባዎች የመሰሉ 
እንቅስቃሴዎች የሃይማኖት እምነቶች የማይሰበኩባቸው ኣካዴሚያዊ ኣካባቢ፤ እና 

 
c) የሃይማኖት ልምዶቻቸውን በት/ቤት ወስጥ ማክበር፣ በት/ቤት ስፖንሰር ያልሆኑ የተማሪ 

የፀሎት ቡድኖችን ጨምሮ፣ እነዚህ የሌሎችን መብቶች እስካልጣሱ/እስካልተጻረሩ 
ወይም የት/ቤት እንቅስቃሴዎችን እስካልረበሹ ድረስ።  

 
2. የሃይማኖታዊ የተማሪ ክበቦች ወይም የፀሎት ቡድኖች የሌሎች በት/ቤት ስፖንሶር ያልሆኑ የተማሪ 

ድርጅቶችን ያህል ተመሳሳይ መብቶችና ሃለፊነቶች ኣሏቸው። 
 
3. ተማሪዎች፣ የ MCPS መመርያዎችን የሚያከብሩ የሃይማኖት ሙዚቃን ጨምሮ፣ የኣመት በኣል 

የሙዚቃ ትርእይቶች ላይ ለመሳተፍ ወይም ለመከታተል መብት ኣላቸው። ከተገኘ፣ ተማሪዎች 
የሃይማነቶች ሁኔታ ውይይት ሊደረግባቸው የሚቻል ስለ ሃይማኖቶች ታሪክ ወይም ማወዳደርያ 
ጥናት ኢሌክቲቭ ሰሚናሮች መከታተል ይችላሉ። በነዚህ ትምህርቶች የሚቀርቡት በሃቅ 
የተመሰረቱና ያልተዛቡ የተወሰኑ ሃይማኖታዊ አስተያየቶችን የማያራምዱ መሆን አለባቸው። 

 
J. ክበቦች፣ ቡድኖች፣ እና የተማሪ ድርጅቶች 

 
1. በት/ቤት ስፖሰር የሆኑ 

 
a) ተማሪዎች በክበቦች፣ ቡድኖች፣ እና የተማሪ ድርጅቶች የመሳተፍ መብት እና የመሳተፍ 

ችሎታቸው ላይ ተፅእኖ የሚያደርጉ የቦርድ መመርያዎችና የMCPS ደንቦችን ለይቶ 
የማወቅ ሃላፊነት ኣለባቸው። 

 
b) ተማሪዎች ኣጠቃቀማቸው በትምህርት ወይም በት/ቤት ስነስርኣታዊ ኣስተዳደር ጋር 

ጣልቃ እስካልገባ ድረስ በት/ቤት መገልገያዎች የመዳረሻ መብት ኣላቸው። ተማሪዎች 
ይህን ልዩ መብት በመጥፎ እንዳይጠቀሙበት ሃላፊነት ኣላቸው። 

 
c) የተማሪዎች የተሳትፎ መብት በርእሰመምህር/ሯ ወይም በእንቅስቃሴ ስፖንሰር ገደብ 

ሊደረግበት ይቻላል፡- 
 

(1) ስለ ዲሲፕሊን ህጎችና ደንቦች ጥሰቶች  
 
(2) በስነምግባር ጉድለት ምክንያት ወይም ህጋዊ መስፈርትን በመጣስ ወይም 

የቦርድ ፖሊሲዎችን ወይም በካምፓስ ውስጥ እና ከካምፓስ ውጪ ተገቢ 
የሆነ ስነምግባርን ባለመጠበቅ የ MCPS ደንቦችን እና ሥርአትን ባለማክበር 
የሚከተሉትን ግንዛቤ ካስገቡ በኋላ በክለብ፣ በቡድን፣ ወይም የተማሪ ድርጅት 
ላይ ከመሪነት ቦታ ተማሪ በጉድለት ምክንያት ብቃት ስለሌለው/ስለሌላት 
የሚለቅ/የምትለቅ ከሆነ፦ 

 
(a) የተማሪ ያለፈ ስነምግባር ግምገማ 
 
(b) የጊዜ ማለፍ 
 
(c) የተማሪው/ዋ ስነምግባር ከክውነቱ ወዲህ 
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(d) ተገቢ ሲሆን፣ ኣስተያየት ከተማሪዎች እና/ወይም የት/ቤት 
ማህበረሰብ ኣባሎች 

 
d) በክበቦች፣ ቡድኖች፣ ወይም የተማሪ ድርጅቶች የሃላፊነት ቦታዎች ለመመረጥ ወይም 

ለመሰየም ወይም በቦታው ላይ የሚገኙ ተማሪዎች የሚከተሉት ግዴታዎች/ሃላፊነቶች 
ኣሏቸው፦  

 
(1) ግብረገባዊ፣ ህጋዊ እና ተገቢ ስነምግባር ማሳየት 

 
(2)  የቦርድ ፖሊሴዎችን በሙሉ፣ የ MCPS ደንቦች እና መመሪያዎችን፣ በካምፓስ 

ውስጥም ይሁን ከካምፓስ ውጭ ማክበር  
 

2. በት/ቤት ስፖንሶር ያልሆነ 
 

ተማሪዎች በት/ቤት ስፖንሰር ያልተደረገ ስብሰባ ከትምህርት ሰኣት ውጭ የሚከተሉትን 
እስካሟሉ ድረስ ማካሄድ ይችላሉ፡- 
 
a) ስብሰባው የደህንነት ወይም የፀጥታ ኣደጋ ስጋት ኣያስከትልም። 

 
b) ስብሰባው በበጎ-ፈቃድ፣ በተማሪ የተቀሰቀሰ፣ እና በት/ቤት ስፖንሰር የሆነ ክበብ ተደርጎ 

ኣልቀረበም ወይም ኣልታሰበም። 
 
c) ስብሰባው በት/ቤት ወይም በት/ቤት ስርኣት ሰራተኞች ስፖንሶርሺፕ ወይም ድጋፍ 

የለውም፤ ቢሆንም፣ የት/ቤት ሰራተኛ ለደህንነት ሲባል ቁጥጥር ሊያደርግ ይችላል። 
 
d) ማንም የት/ቤቱ ስርኣት ሰራተኛ እንደዚህ ያሉትን ስብሰባዎች አይ/ትመራም ወይም 

በንቃት አይ(ት)ሳተፍም። 
 
e) ስብሰባው በት/ቤት ውስጥ በሚካሄዱ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ስርኣታዊ ክንውን 

ውስጥ በጉልህና በኣመርቂ ሁኔታ ጣልቃ እንደሚገባ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ ሊተነበይ 
ኣይችልም። 

 
f) የት/ቤት ኣባል ያልሆኑ ግለሰቦች የቡድን እንቅስቃሴዎች ኣይመሩም፣ ኣያካሂዱም፣ 

ኣይቆጣጠሩም፣ ወይ በመደበኛነት ኣይከታተሉም። 
 
g) ለሌሎች በት/ቤት ስፖንሰር ለሚሆኑ ክበቦችና ድርጅቶች እንደሚደረግላቸው 

የስብሰባዎች ቦታ የማቅረቢያ እና ለስብሰባዎች ማስታወቂያ ማስተላለፍያ ቀላል 
ወጭዎች መሸፈኛ ባሻገር ምንም ህዝባዊ ወጭዎች ኣይደረጉም። 

 
K. ፀረ አድልዎ 

 
1. ተማሪዎች በእርስበርስ መከባበር እና በተመሳሳይ ዘዴ የመያዝ መብት ላይ በተገነባ ጠባይ 

ራሳቸውን እንዲገዙ ሃላፊነት ኣለባቸው። 
 

2. ሁሉም የጥላቻ/ኣመፅ እና ህገወጥ የኣድልዎ ተግባሮች በተለይ እነዚያ በእውነተኛ ወይም 
በሚታሰብ ግላዊ ጠባዮች ላይ የተመሰረቱ በቦርድ መመርያ ACA ፀረኣድልዎ፣ ፍትሃዊ፣ እና 
ባህላዊ ብቃት እንደተቀመጠው ተቀባይነት የላቸውም እናም እነሱን መታገስም እይቻልም። 
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3. በት/ቤት ስፖንሰር የሆኑ የተማሪ ድርጅቶች የት/ቤት ደንቦች ኣፈፃፀምን በሚመለከቱ ውሳኔዎች 

የእኩል እና መድልዎ የሌለው መስተንግዶ/አያያዝ የማግኘት መብት አላቸው።  
 
L. ኣለባበስና የኣካል እንክብካቤ 

 
1. ተማሪዎች ኣለባበሳቸውና የኣካል ይዞታቸው ለት/ቤት ኣካባቢ ትምህርት ኣመቺነት ኣስተዋፅኦ 

የሚያደርግ እና የኣካባቢ ት/ቤት የዲሲፕሊን መመርያ በሚያከብር ዘዴ የማድረግ ሃላፊነት 
ኣለባቸው። 

 
ተማሪዎች፣ በክፍል 3 ታች ያሉት ተፈላጊዎች እስከተከበሩ ድረስ፣ ከሃይማኖታቸው ጋር የተያያዘ ወይም 
የሃይማኖት መልእክት የያዘ ልብስ መልበስ ይችላሉ።   

 
በሚከተሉት ምክንያቶች ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች በኣለባበስና ራስን በመንከባከብ ፈሊጥ ላይቀጡ 
ይችላሉ፡- 

 
a) በትምህርት ኣካባቢ ረብሻ ሊያስነሳ ይችል ይሆናል፤ 

 
b) በትምህርት ኣካባቢ ረብሻ ያስነሳል፤ 

 
c) ለጤናና ለደህንነት ያሰጋል፤ 

 
d) የኮርስን ወይም የእንቅስቃሴ ተቀባይነት ያለው ግዴታን ማሟላት ኣልቻለም፤ 

 
e) ከወንበዴዎች ጋር ግንኙነት ኣለው፤ 

 
f) ባለጌ፣ ስድ፣ አፀያፊ፣ እርቃን የመሆን፣ ወይም ፍትወታዊነት፤ ወይም 

 
g) ትምባሆን፣ ማጨስን፣ እልኮልን፣ መድሃኒቶችን፣ ወይም ፆታዊ እንቅስቃሴን ያራምዳል። 

 
M. የተማሪ ዘገባዎች  

 
ተማሪዎችና ወላጅ/ኣሳዳጊዎቻቸው የተማሪን የተጠራቀሙ የት/ቤት ዘገባዎች ከተገቢ የት/ቤት ፔርሶኔል፣ 
ሲጠየቁ ይዞታዎቻቸውን ማብራራትና መተርጎም ከሚችሉ፣ ጋር በስብሰባ ድህረ እይታ የማድረግ መብት 
ኣላቸው። (እንክብካቤና መድረሻ ወደ ተማሪ ዘገባዎች የሚከናወኑት በMCPS ደንብ JOA-RA፣ የተማሪ 
ዘገባዎች መሰረት ነው። 

 
N. ፍተሻ እና መያዝ 
 

ተማሪዎች፣ ሎከሮቻቸው፣ በትምህርት ቤት ንብረት ክልል፣ ወይም ትምህርት ቤት ስፖንሰር 
በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ ቦታዎች ፓርክ የተደረጉ ተሽከርካሪዎች በ MCPS Regulation JGB-RA 
መሰረት ሃላፊነት ባለው አካል ፍተሻ ይደረግባቸዋል ፍተሻ እና ውርስ/Search and Seizure 

 
O. ይግባኞች፣ የቅሬታ ቅደም ተከተል፣ ህጋዊ ኣፈፃፀም  
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በዲሲፕሊን እርምጃ፣ በቅሬታ ኣያያዝ፣ ወይም በኣድልዎ ቅሬታ ተማሪዎች የፍትሃዊ ኣያያዝ መብት 
ኣላቸው።2  የዚህ ኣይነት ኣያያዝ መኖሩን ለማረጋገጥ፣ የት/ቤት ህጎች ከቦርዱ ርእዮት፣ ተልእኮ፣ ዋነኛ 
ኣላማዎች፣ እና ዋነኛ እሰቶች እና ከታተሙና በተግባር ላይ ባሉ ህጎችና ደንቦች ጋር ተስማሚ መሆን 
ኣለባቸው። 
 
ተማሪዎች ለቅሬታዎች መፍትሄ ለመፈለግ እንደሌሎች የህዝብ እባሎች በMCPS Regulation KLA-RA፣ 
ለህዝብ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች ምላሽ መስጠት መሰረት ተመሳሳይ መብት ኣላቸው። 
 
ተማሪዎች ጉዳዩን በቅድሚያ ከርእሰመምህሩ/ሯ3 ወይም ሌላ ተወካይ ኣስተዳዳሪ ጋር ተወያይተው 
ኦፊሴላዊ ያልሆነ መፍትሄ እንዲፈልጉ ይበረታታሉ።4 

 
የተማሪ ቅሬታ ወይም ኣቤቱታ በኦፊሴላዊ ባልሆነ መንገድ ሊፈታ ካልቻለ፣ ተማሪዎች የቅሬታ ድህረ እየታ 
በMCPS ደንብ KLA-RA እንደተገለጸዉ፣ ምላሽ ኣሰጣጥ ለጥያቄዎችና ኣቤቱታዎች ከህዝብ የመጠየቅ 
መብት ኣላቸው። 

 
P. የተማሪ መመርያ ለመብቶችና ለሃላፊነቶች ስርጭት በ Montgomery County Public Schools ውስጥ 
 

ተማሪው/ዋ የተማሪ መመርያ ለመብቶችና ለሃላፊነቶች በ Montgomery County Public Schools ውስጥ 
ቅጂ መብት ኣለው/ኣላት። 
 
በት/ቤት ውስጥ ይሰራጫል ወላጅ/ኣሳዳጊዎችም ለኣካባቢ ት/ቤት ማህበረሰብ ሁኔታ ተገቢ በሆነ ስርኣት 
ማግኘት ይችላሉ። በ MCPS ድረ-ገጽ በእንግሊዘኛ፣ ስፓኒሽ፣ ፈረንሳይኛ፣ ቻይኒዝ፣ ቪየትናሚዝ፣ ኮሪያን፣ 
እና በአማርኛ በተጨማሪ ይለጠፋል። 

 
1. በመመሪያዉ ላይ የተደረጉ ማናቸውንም ለውጦች በተመለከተ ተማሪዎች እና የሰራተኛ አባላት 

ማወቃቸዉን እና ተማሪዎች መብቶቻቸውን እና ኃላፊነቶቻቸውን እንዲገነዘቡት ለማድረግ 
የካውንስሊንግ አገልግሎት መኖሩን እንዲያውቁት ለማድረግ ርዕሰመምህሩ/ሯ ኃላፊነት 
አለበት/አለባት።  

 
እጅጉን ቢያንስ፣ የመመርያው ቅጂዎች በርእሰመምህሩ/ሯ ፅ/ቤት፣ የመምርያ/guidance መምርያ፣ እና 
በት/ቤት ሚድያ ማእከል መገኘት ኣለባቸው። 

 
ተዛማጅ ሠነዶች፦ Annotated Code of Maryland, Education Article 7-121, 7-308; Code of 

Maryland Regulations 13A.08.01.03 and 10; 09.12.23.01, A Student’s Guide 
to Rights and Responsibilities in MCPS, Student Code of Conduct in 
MCPS, MCPS Guidelines for Respecting Religious Diversity, MCPS 
Guidelines for Students: Gender Identity 

 

                                                 
2Board Policy ACA ላይ በተደነገገው መሠረት፣ MCPS በትክክለኛውም ይሁን ወይም በይሆናል አስተሳሰብ ልዩነት ማድረግ/አድሎአዊነት የተከለከለ 
ነውከአድሎአዊነት ነጻ የሆነ፣ፍትኃዊነት፣ እና ባህላዊ እሴትን ማጎልበት/Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency።  ስለ አድሎአዊነት 
ቅሬታ የሚያቀርቡ ተማሪዎች Mr. Gregory S. Edmundson, coordinator, Office of School Administration Compliance Unit, in the 
office of Dr. Donna S. Hollingshead, associate superintendent of the Office of School Administration Compliance Unit, Room 162, 
850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland  20850, 240-740-3215 ለማነጋገር ይችላሉ።  
3 የሚቀርበው የጾታዊ ጥቃት ቅሬታ በርእሰመምህር(ት) ላይ ከሆነ፣ ቅሬታው ፋይል መደረግ የሚገባዉ ለ.. 
Mr. Sherwin Collette, associate superintendent, Office of Employee Engagement and Labor Relations, Room 55, 850 Hungerford 
Drive, Rockville, Maryland  20850, 240-740-2888 

4በፆታዊ ወከባ ቅሬታ ምርመራ ወቅት፣ አመልካቿ/ቹ ከተከሳሹ/ሿ ጋር ፊት ለፊት መገናኘት ወይም በምንም ሁኔት መጋጠም 
ኣይኖርባትም/ኣይኖርበትም።  



JFA-RA 

 

 

15 የ15 

 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦   New regulation, August 19, 1994; revised June 27, 1997; revised July 20, 1998; revised May 24, 2000; updated office titles June 
1, 2000; revised May 23, 2002; revised April 13, 2004; revised January 25, 2006; revised June 27, 2007, revised June 13, 2008; revised August 8, 

2011; revised December 19, 2014; revised September 27, 2016; non-substantive revisions July 24, 2017; revised December 4, 2018። 


